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 ประกาศโรงเรยีนสาธติพฒันา 

อบ.004/2562 
เร่ือง ผลการคดัเลือกนักเรียนเขาเรียนระดับเตรียมอนุบาล   ปการศึกษา 2562 

ตามท่ีโรงเรียนสาธิตพัฒนา ไดดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนระดับเตรียมอนุบาล  ปการศึกษา 2562                 
จึงขอประกาศรับนักเรียน ดังรายนามตอไปน้ี  

          ระดับเตรียมอนุบาล     

ลาํดบั ชือ่ - นามสกลุ 

1 ด.ญ. กชมณรัต ภูติโยธิน 

2 ด.ช. กรณ กรทองอุดม 

3 ด.ช. กวินพัฒน กล่ินประยงค 

4 ด.ช. กวินภพ ธนชัยวัฒนะโภคิน 

5 ด.ญ. กวิสรา สินชัยชูเกียรติ 

6 ด.ญ. กัลยณัฏฐ โตะพาน 

7 ด.ช. ครบครัน โตวิเศษ 

8 ด.ญ. คริษฐรติ ธรรมสวัสด 

9 ด.ช. คิริน เหลาสุวรรณ 

10 ด.ญ. คุณัญญา ไคยยา สแตนเลย 

11 ด.ญ. จิตติพัฒน โกศลสมบัติ 

12 ด.ญ. จิรัชยา บัณฑุธรรม 

13 ด.ญ. เจน ไขแกว 

14 ด.ญ. ชนัดดา โชตนธเนส 

15 ด.ญ. ชยดา วิเศษสัมมาพันธ 

 

/ด.ช.  ชยพล........ 
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ลาํดบั ชือ่ - นามสกลุ 

16 ด.ช. ชยพล ชอบช่ืนชม 

17 ด.ญ. ฌิฌา เลิศวิชัยสกุล 

18 ด.ญ. เฌอปตา พนมวัน ณ อยุธยา 

19 ด.ช. ฐฤศ ภูศิริ 

20 ด.ญ. ณจินต ตะกรุดแกว 

21 ด.ช. ณรงคชนน สัจจชลพันธ 

22 ด.ช. ณัฎฐ พุมทอง 

23 ด.ญ. ณัฐปภัสร สหชัยยันต 

24 ด.ญ. ณัฐิดา กําลังแรง 

25 ด.ญ. ทิพยธารา ไพบูลยศิลป 

26 ด.ญ. ธดา ภูสงวนสิทธ์ิ 

27 ด.ช. ธรรม โศภิษฐพงศธร 

28 ด.ญ. ธัญญพิชชา พินิตกาญจนพนัธุ 

29 ด.ญ. ธัญญสรัล จิรทุมพงษ 

30 ด.ช. ธีทัต กวยมงคล 

31 ด.ช. ธีราธร โชติกุล 

32 ด.ญ. นพอาภา นาคมี 

33 ด.ญ. นภัทร อดุลยเดช 

34 ด.ญ. นารา ลักษิตานนท 

35 ด.ช. นาวา จันทรทอง 

36 ด.ญ. ปานตานันท ปยะวรรณพงศ 

37 ด.ช. ปุณยธร วิสาลพล 

38 ด.ช. เปนเลิศ สุทนต 

39 ด.ญ. พลอย ประทีปทอง เจมส 

40 ด.ญ. พิชญชัญญา จันทรัตนวงศ 

 

         /ด.ญ.พมิตะวัน........... 
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ลาํดบั ชือ่ - นามสกลุ 

41 ด.ญ. พิมตะวัน เย็นใจ 

42 ด.ช. ภวัต ผุดผอง 

43 ด.ญ. ภัทรลดา ธีระวุฒิชัย 

44 ด.ช. ภากร หนูประสิทธ์ิ 

45 ด.ญ. ภาณิภัทร ณรงคชัยกุล 

46 ด.ญ. ภานิชา อังศุวณิช 

47 ด.ญ. ภาพิต วัชรีคุปต 

48 ด.ช. ภูมิพัฒน รัตนพาน ี

49 ด.ช. มีคุณ นันทเสถียรศิริ 

50 ด.ช. มีคุณ จุลปโมข 

51 ด.ญ. รมณ โอษธีศ 

52 ด.ญ. รยาภา โตจันทร 

53 ด.ช. รักคุณ อินทรเกษตร 

54 ด.ช. รัชชาวินท จีรธนาวงศ 

55 ด.ญ. รินรดา จีรธนาวงศ 

56 ด.ช. วรทัต คุโณปกรณ 

57 ด.ญ. วรัญรัสย เลาสมบูรณ 

58 ด.ช. วรัน ธรรมศิริ 

59 ด.ญ. วริศรา ทวีลาภ 

60 ด.ช. วิทวัฒน บุญประภาวัฒ 

61 ด.ช. สิรภพ รัตนวรอุดม 

62 ด.ญ. อชรายุ โสตถิรัตนวิโรจน 

63 ด.ช. อันดา สมิทธิพงศ 

           
        

/ด.ญ.อิฏฐอร...... 
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ลาํดบั ชือ่ - นามสกลุ 

64 ด.ญ. อิฏฐอร อินทสินธุ 

65 ด.ญ. เอลิน มุนินทรวงศ 

66 ด.ช. เออรเบ็น แซเมียล เวบบ 

67 ด.ญ. ไอยเรศ ช่ืนภักดี 

68 ด.ญ. ไอยวริญ พันธ ุ

 
          ท้ังน้ีผูปกครองสามารถกรอกเอกสารมอบตัวไดท่ี  http://www.satitpattana.ac.th และชําระคาธรรมเนียม
การศึกษา 80,000 บาทไดท่ีฝายประชาสัมพันธ  โรงเรียนสาธิตพฒันา ต้ังแตวันอังคารที ่16 – วันศุกรท่ี  19  ตุลาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 09.00 – 15.00  น.  

       หากทานไมดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนดขางตนโรงเรียนจะถือวาทานสละสิทธิ์การเขาเรียน                   
ปการศึกษา 2562 

 
ประกาศ ณ วันที่ 12  ตุลาคม  2561 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ) 
ผูอํานวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


